Mellisa de Laat, Tandartsassistent
Utrecht, 06-81159877, email@voorbeeld.com

S O C IA L E P R O F IE L E N

Linkedin
linkedin/MelissadeLaat

P R O F IE L

Als tandartsassistent ondersteun ik de tandarts zoveel mogelijk, ook adviseer ik onze patiënten over hun
tanden en probeer ik altijd proactief mijn werk te doen.
"Samenwerken met Bob is heel ijn, hij weet wat hij doet, denkt graag mee en stelt patiënten makkelijk op hun
gemak" - Natasja, tandarts

W E R KE R V A R IN G

feb 2017 – Heden

Tandartsassistent, Praktijk de Hoektand

Rotterdam

Als tandartsassistent ondersteun ik de tandarts aan de stoel. Ook voer ik zelf handelingen uit, zoals
poetsinstructies, fluoride en OPG's maken. Overige werkzaamheden:
Afspraken plannen met patiënten
Agendabeheer
Patiënten ontvangen
Behandelkamer klaarzetten en schoonmaken
Assisteren bij implantologische behandelingen
Sterilisatie werkzaamheden
Het mooiste compliment dat ik heb gekregen is dat patiënten zich snel op hun gemak voelen door mij
nov 2015 – feb 2017

Tandartsassistent, Praktijk Van Gouwen

Utrecht

Als tandartsassistent ondersteunde ik verschillende tandartsen aan de stoel. Ook assisteerde ik bij
implantologische behandelingen en gaf ik voorlichting en advies aan patiënten. Verder wisselde ik het
baliewerk, agendabeheer en afspraken plannen af met collega's.
O P L E ID IN G

sep 2012 – jun 2015

ROC Midden Nederland, Opleiding Tandartsassistent
Geleerd hoe ik de tandarts ondersteun, welke verschillende gereedschappen er zijn en hoe ik deze klaarleg
en steriel maak. Ook heb ik veel geleerd over patiëntgerichtheid, patiënt op zijn gemak stellen en
instructies geven over mondhygiëne.

sep 2008 – jun 2012

De Hoekse Berg, Mavo diploma

V A A R D IG H E D E N

Communicatief sterk, beleefd,
open, vriendelijk, flexibel,
ondersteunend

Woerden

S TA G E S

sep 2014 – jun 2015

Stage tandartsassistent, Praktijk van Gouwen
Tijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als tandartsassistent:
Advies geven aan patiënten
Ondersteunen aan de stoel
Afspraken ingepland
Patiënten ontvangen

CU RSU SSE N

sep 2018 – okt 2018

Preventieassistente, Praktijk de Hoektand

Utrecht

mei 2017 – mei 2017

Samenwerken met patiënten, UMC Utrecht

HOB B Y ' S

Voetbal, darten, goede gesprekken en lezen

